
Athugasemdir við Frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006 
(strandveiðar).
Mál nr. 429, þingskjal nr. 611.

Ágætu nefndarmenn í atvinnuveganefnd Alþingis.

Ég undirritaður er starfandi skipa- og kvótamiðlari, hef einnig 
gert út bát í krókakerfinu undanfarin ár og hef orðið nokkra 
reynslu af þessum málum er snúa að trilluútgerð.

Ég fagna þessu framkomna frumvarpi heilshugar en tel að á því 
séu nokkrir annmarkar sem ég hygg að nefndarmenn hafi ekki 
allir séð fyrir.

Ég verð fyrst að gera alvarlegar athugasemdir við framlagningu 
frumvarpsins og efnistök í því.
Það er boðað í frumvarpinu að tryggja skuli öllum bátum 12 
daga og að ufsi skuli vera undanþeginn dagsskammti.
Í engu er getið um það í frumvarpinu eða í greinargerð með því 
að til standi að landið verði allt eitt svæði. Það atriði er mikið 
meira mál fyrir allan megin þorra strandveiðimanna en það hvort 
þeir fá 12 daga eða geti fengið að veiða ufsa sem meðafla.
Til að fá vissu mín í þessu efnum hef ég þurft að flétta upp á 
fésbókarsíðu nefndarformannns.
Það er algjörlega ótækt að frumvarp til laga sé lagt fram á 
Fésbókinni.

Það mun án efa breyta umhverfi strandveiða að setja landið allt 
í einn pott? Menn munu flakka á milli og fara þangað sem mest 
er von á afla með sem minnstri fyrirhöfn.
Þeir verða án efa kátir með það fyrir vestan en síður á 
Suðurnesjum.

https://www.althingi.is/lagas/148a/2006116.html


Ég er búinn ræða þetta við marga í þessum geira og flestir eru á 
því að einn pottur yfir allt landið sé óásættanlegur fyrir alla 
nema þá sem eru á svæði A í dag.
Ég mæli eindregið með að svæðaskiptingunni verði haldið við 
líði og viðbótin í aflamagni verði sett á A svæði að mestu. Þá 
verði hægt að loka hverju svæði fyrir sig ef afli fer yfir þau mörg 
sem sett eru.
Það er alveg ljóst að mun fleiri sjómenn yrðu sáttari við það 
fyrirkomulag.

Varðandi ufsa sem meðafla.
Það er án efa góður vilji á bak við það að gefa mönnum færi á 
að landa ufsa sem meðafla á strandveiðum án þess að það hafi 
áhrif á dagskammt í þorski.
Það er hinsvegar frekar litlar líkur til þess að menn fari að landa 
ufsa upp á þau bítti að Hafró fái 80%, ríkið og fisksöluaðilar 
20% í formi skatta af aflaverði og sjómaðurinn greiði með hverju 
einasta kílói.

Ég vil að lokum þakka ykkur gott starf.
Ég legg fram einlæga ósk um að þessu verki verði lokið á þessu 
þingi og þeir annmarkar sem eru á frumvarðinu verði sniðnir 
af.
Með kærri kveðju 
V ilh já lm ur Ólafsson
Lögg. Fasteigna- fy rirtæ k ja - og skipasali
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